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Absolvoval studium na Obchodní akademii 
v roce 1999. Na Univerzitě Palackého 
v Olomouci ukončil  v roce 2005 dvouoborové 
magisterské studium  filologie angličtiny a 
nizozemštiny. V rámci výměnného programu 
Erasmus studoval v belgických Antverpách na 
mezinárodním institutu pro překladatele a 
tlumočníky, který je součástí spolupráce 
s Evropskou unií.  Do roku 2008 překládal 
komerční a právní texty na volné noze a od roku 
2008 až do současnosti pracuje v oblasti 
obchodu a marketingu ve významných 
zahraničních IT korporátních společnostech 
Cisco Systems, Ericsson, IBM a od roku 2016 
do současnosti ve francouzské společnosti 
Atos, která zabezpečuje veškeré IT služby pro 
celé olympijské a paralympijské hry. V roce 
2009 až 2011 vedl marketingové oddělení 
v IBM pro malé a středně velké firmy. V Atosu 

pracuje v oblasti rozvoje práce s vendory tj. velkými korporátními IT prodejci a zároveň 
prosazuje šíření povědomí Atosu jako značky olympijského a paralympijského hnutí v oblasti 
společenské odpovědnosti. V roce 2011 založil se svojí současnou partnerkou sportovní klub 
BSC Praha a od roku 2017 vede Český svaz zrakově postižených sportovců. Ve stejném roce 
se stal vedoucím evropské části IBSA (Mezinárodní federace pro zrakově postižené 
sportovce). V roce 2019 úspěšně absolvoval roční studium sportovní diplomacie v rámci 
programu Českého Olympijského výboru a VŠE. Díky svým mezinárodním zkušenostem se 
mu podařilo založit  několik mezinárodních projektů v oblasti sportu, na kterých se 
každoročně podílí mnoho subjektů ze zahraničí.  Plynule mluví anglicky, nizozemsky 
(holandsky a vlámsky) a dokáže se domluvit německy, italsky a polsky. 

 

„Na svá středoškolská studia vzpomínám dodneška jen v dobrém, zejména na spoustu 
různých klukovin, které jsme se spolužáky dělali. Poslední rok školy jsem si ale začal 
uvědomovat, že divočejší léta končí a musím přemýšlet, co dál. Vždycky mě bavilo studium 
jazyků. A tak jsem se rozhodl studovat  jazykovku a každé pondělí jsem chodil na  
tříhodinovou lekci nizozemštiny. Nejdřív méně a poslední půlrok jsem pak každou velkou 
přestávku věnoval přípravám na přijímací zkoušky z angličtiny. Vděčím panu Ivanu Antovovi 
za jeho velký kus práce a obětavost, kdy se mi hodně věnoval a seznámil mě s  literaturou 
a reáliemi anglicky mluvících zemí. Praktický jazyk jsem pak doháněl přes BBC, a když jsem 
po prvním týdnu propadl beznaději, že rozumím každému desátému slovu, motivoval mě, 
že se to bude jen zlepšovat. V roce 2008 mi škola ještě jednou vstoupila do cesty, protože 
jsem potkal svojí životní partnerku, kterou jsem před tím nikdy neviděl, a ona mi jako 
učitelka tělocviku pomohla v Praze rozjet fotbal pro nevidomé. I díky současnému vedení 
školy se nám společně daří rozvíjet sportovní aktivity pro zrakově postižené sportovce.“ 


